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Nacionalinė TAU asociacija

2020 m. lapkričio 17 d. Nacionalinės trečiojo amžiaus
universitetų asociacijos Taryba patvirtino asociacijos, kaip
juridinio vieneto, steigimo sutartį, pritarė asociacijos registracijai
Juridinių asmenų registre bei nustatė veiklos prioritetus:

 plėtoti pilietinę visuomenę

 skatinti vyresnio amžiaus žmones dalyvauti TAU veikloje

 atstovauti TAU interesams valstybės ir savivaldybių 
institucijose, įstaigose ir kitose organizacijose 

 ginti asociacijos narių teises ir interesus socialinėje sferoje

2



Trečiojo amžiaus universitetai aktyvūs 

pilietinės visuomenės nariai

Projektu siekiama stiprinti Asociacijos pilietines, švietėjiškas, 

kultūrines, socialines bei savanorystės veiklas, skatinant 

aktyvaus senėjimo idėją bei didinat senjorų socialinę įtrauktį. 

Planuojama keturiose skirtingų rajonų universitetuose 

organizuoti Kūrybinės dirbtuvės, skirtas didinti praktines 

aktyvaus pilietinio ir politinio dalyvavimo kompetencijas ir 

įgūdžius. 

Ypatingas dėmesys skirtas Asociacijos vadovų gebėjimų 

stiprinimui.  Numatoma viešinti veiklą bei kultūrinio 

bendravimo ir bendradarbiavimo naudą, didinti senjorų 

užimtumą ir skatintų kartų solidarumą.
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Projekto veiklos:

 keturiuose rajonų trečiojo amžiaus universitetuose organizuoti Kūrybinės 

dirbtuvės, skirtas didinti senjorų praktines aktyvaus pilietinio ir politinio 

dalyvavimo kompetencijas bei įgūdžius. 

 aktyvios ir sveikos gyvensenos renginys “Sveikata visiems”, skirtas Pasaulinei 

sveikatos dienai paminėti.

 stiprinama Asociacijos narių partnerystė ir bendradarbiavimas, organizuojami 

vadovų mokymai, pasikeitimas gerąja praktika.

 Atnaujinama asociacijos interneto svetainė www.tauasociacija.lt, kur 

skelbiama aktuali informacija;

 Du kultūriniai renginiai, kurių dėka padidės TAU klausytojų užimtumas, jie bus 

įtraukti į kultūrinį gyvenimą, sumažės jų atskirtis.

4

Trečiojo amžiaus universitetai aktyvūs 

pilietinės visuomenės nariai

http://www.tauasociacija.lt/


Trečiojo amžiaus universitetai aktyvūs 

pilietinės visuomenės nariai
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LAIKAS PAVADINIMAS

10:00 - 10:20 Sveikinimo žodis

• NTAUA prezidentė Z. Žebrauskienė

• Teresa Sansevičienė, Švenčionių rajono savivaldybės mero patarėja

• Inga Varnienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, 

švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

• Danguolė Čuvalova, Švenčionių TAU, Menų pažinimo fakulteto dekanė

• Danuta Giedrienė, Švenčionių TAU, Lietuvos lenkų kultūros fakulteto dekanė

10:20 -10:30 Projekto „Trečiojo amžiaus universitetai - aktyvūs pilietinės visuomenės nariai“ 

pristatymas: tikslai, uždaviniai, veiklos 

Projekto vadovė L. Tuleikienė, MČTAU

10:30 -11:00 Pranešimas: Pozityvus senėjimas

Dr. Loreta Štelbienė, MČTAU

11:00 -12:30 Kūrybinės dirbtuvės: 4 grupių diskusijų temos apie senjorų poreikius ir galimybes; 

Sveikatos apsauga; Socialinė apsauga; Aplinka, infrastruktūra; Švietimas ir kultūra

12:30 -14:00 Pietų pertrauka

14:00 -15:00 Pranešimas: Senjorai- aktyvūs pilietinės visuomenės nariai

Dr. Jurgita Rotomskienė, MČTAU

15:00 -16:00 Kūrybinių dirbtuvių apibendrinimas


